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TARTALOM

AFRICA TWIN  
ADVENTURE SPORTS (ÚJ)

04

CRF1100L AFRICA TWIN (ÚJ) 12

VFR1200X CROSSTOURER 22

VFR800X CROSSRUNNER 28

X-ADV 36

NC750X (MODELLFRISSÍTÉS) 42

CB500X 50

Hogyan is tehetné Hondáját egyedib-
bé, mint a Honda eredeti  tartozékaival? 
Mindenre van megoldásunk, legyen az 
plusz tárolási kapacitás, nagyobb ké-
nyelem, strapabíró védelem, nagyobb 
teljesítmény vagy pusztán egy még 
megnyerőbb külsejű motorkerékpár.
Ugyanazzal a gondos részletességgel 
készültek, mint Hondája: kiegészítő-
inkre, melyek tökéletesen illeszkednek 
járművéhez és emelik értékét, 2 év ga-
rancia (*) érvényes.
Kérdezze Honda márkakereskedőjét! 
Ő tudja, hogyan teheti Honda Adventu-
re kerékpárját egészen egyedivé. 

TEGYE 
HONDÁJÁT 
IGAZÁN 
EGYEDIVÉ

(*) A 2 év garancia csak a Honda eredeti kiegészítőkre 
vonatkozik. Külön feltételek vonatkoznak a Honda partnerekkel 
együtt fejlesztett kiegészítőkre. A részletekről érdeklődjön 
márkakereskedőjénél.
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75 105kW 
7 500 1/min-nél

Nm 
6 250 1/min-nél mm

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

MAXIMÁLIS 
NYOMATÉK

SZABAD- 
MAGASSÁG

250

KIEGÉSZÍTŐK
    ADVENTURE SPORTS

Az NXR750 1986-tól 1989-ig uralta a Paris-Dakar Rally-t, zsinórban 
4 alkalommal gyűjtve be a győztesnek járó díjat. Az akkor 22 
napos verseny Párizsból indult és, közel 15000 km afrikai sivatagot 
átszelve, a szenegáli Dakarban ért véget. Gilles Lalay nyerte az 
1989-es Paris-Dakar Rally-t összetéveszthetetlen Rothmans dizájnú 
motorkerékpárján.

Honda NXR 750 Paris-Dakar
H
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POGGYÁSZ

42 L-ES ALUMÍNIUM HÁTSÓ DOBOZ 
ALAPTARTÓVAL
08ESY-MKS-LGALU

Ez a 42 l-es hátsó doboz, mely könnyű ámde erős alumíniumból készült, egy zárt 
sisakot és még sok minden mást is képes befogadni. Alapfelszereltségként hát-
támlával rendelkezik az utasüléshez. Mivel fel van szerelve a Honda egykulcsos 
rendszerével, az Africa Twin 1100 kulcsával nyitható és zárható. A szett részét 
tartalmazó alaptartónak köszönhetően közvetlenül az Africa Twin Adventure 
Sports hátsó csomagtartóján rögzíthető. 
• Maximum terhelhetőség: 6 kg 
• Tömeg: 6 kg 
• Méretek (Sz x H x M):  403 x 403 x 323
A szett tartalma:
• 42 l-es alumínium hátsó doboz (08L73-MKS-E00) 
• Hátsó doboz alaptartó (08L80-MKS-E00)

KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

ALUMÍNIUM OLDALDOBOZ SZETT
08ESY-MKS-PNALU

A szett 2 db, erős és könnyű alumíniumból készült oldaldobozból áll. A jobb oldali kapacitása 
33 l, a bal oldalié pedig 37 l. Mivel fel vannak szerelve a Honda egykulcsos rendszerével, az 
oldaldobozok a motorkerékpár kulcsával nyithatók és zárhatók. A szintén a szettben található 
rögzítőtartó elektrosztatikus festékkel bevont rozsdamentes acélból készült, ezáltal megelőz-
hető a korrózió és könnyebb a tisztán tartása. A jobb és bal oldali oldaldobozok műszaki adatai 
megegyeznek, csak a formájuk eltérő.
• Maximum terhelhetőség: 10 kg 
• Tömeg: 5,6 kg • Méretek (Sz x H x M):  555 x 390 x 265
A szett tartalma:
• Jobb oldaldoboz (08L75-MKS-E00) 
• Bal oldaldoboz (08L76-MKS-E00)
• Oldaldoboz-rögzítőtartó (08L77-MKS-E00)

BELSŐ TÁSKA AZ ALUMÍNIUM 
DOBOZOKHOZ
08L82-MKS-E00

Kifejezetten az alumínium hátsó dobozhoz tervezett belső táska.
Mivel vízálló és hevederekkel is rendelkezik, közvetlenül a motorkerékpárra is 
rögzíthető, a vállpántoknak köszönhetően pedig bárhova magával viheti.

08L84-MKS-E00 
2 darabos belső táska szett, kifejezetten a jobb és bal oldali oldaldobozokhoz 
tervezve. A műszaki adatai megegyeznek a hátsó doboz belső táskáéval.
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POGGYÁSZ

BELSŐ TÁSKA A MŰANYAG
DOBOZOKHOZ
08L81-MKS-E00

Kifejezetten az 58 l-es műanyag hátsó dobozhoz tervezett 
belső táska.
Mivel vízálló és hevederekkel is rendelkezik, közvetlenül a 
motorkerékpárra is rögzíthető, a vállpántoknak köszönhetően 
pedig bárhova magával viheti.

08L83-MKS-E00 
Belső táska szett, kifejezetten a jobb, ill. bal oldali oldaldo-
bozokhoz tervezve. A műszaki adatai megegyeznek a hátsó 
doboz belső táskáéval.

MŰANYAG OLDALDOBOZ SZETT
08L71-MKS-E00

Kifejezetten az új Africa Twinhez tervezték ezeket az oldaldobozokat, melyek tárolókapacitása 
lenyűgöző: a jobb oldali 30 l-es, a bal oldali pedig 40. Mivel az utasüléssel egy vonalban sík 
felületet képeznek, ideális fogadófelületet jelentenek a szélesebb felszerelések rögzítéséhez. 
Ennek ellenére az oldaldobozok nyitása és zárása akkor is egyszerű, ha a poggyász a helyén van. 
A bal oldali oldaldobozban elfér egy zárt sisak, és amikor a motorkerékpár az oldaltámaszon áll, 
az oldaldoboz alja megakadályozza, hogy az kiessen. A robusztus, szükség esetén cserélhető, 
kétrétegű fedélkeret védi az oldaldobozokat. Mivel fel vannak szerelve a Honda egykulcsos 
rendszerével, az Africa Twin 1100 kulcsával nyithatók és zárhatók, továbbá a kettős reteszelésű 
fedélzárnak köszönhetően tökéletesen védve vannak.
• Tömeg: jobb oldali = 6,2 kg, bal oldali = 6,9 kg 
• Maximum terhelhetőség: mindkét oldalon 6 kg 
• Méretek (Sz x H x M): jobb oldali = 505 x 295 x 415, bal oldali =  505 x 330 x 415

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-MKK-TBCOM18

A hátsó doboz 35 liter űrtartalmú, így belefér egy offroad 
típusú bukósisak. A szett tartalma:
• háttámla az utas nagyobb kényelme érdekében
• egykulcsos rendszer, melynek köszönhetően a hátsó doboz 
a motorkerékpár kulcsával nyitható és zárható
• alaptartó a hátsó doboz hátsó tartón való rögzítéséhez

4,5 L-ES TANKTÁSKA
08L85-MKS-E00

Átlátszó zsebének köszönhetően ez a vízálló tanktáska a 
tökéletes megoldás okostelefonja tárolására vagy a motorke-
rékpár USB-csatlakozójához való csatlakoztatásra (az 
okostelefon specifikációtól függően/a szett nem tartalmazza 
a csatlakozókat). A tanktáska stabilan rögzíthető a motor-
kerékpárhoz a gyorszárnak és egy mágnesnek köszönhetően.
• Kapacitás: 4,5 liter
• Maximum terhelhetőség: 1,5 kg

3 L-ES TANKTÁSKA
08L89-MKS-E00
Ez a könnyű és kompakt tanktáska szintén rendelkezik egy átlátszó 
zsebbel és ideális a kisebb személyes tárgyak tárolására. Egyáltalán 
nem akadályozza a vezetőt a kormányzásban, a gyorszárnak és egy 
mágnesnek köszönhetően pedig stabilan rögzíthető a motorkerék-
párra. Eső elleni védőhuzattal.
• Kapacitás: 3 liter
• Maximum terhelhetőség: 1,5 kg

BELSŐ TÁSKA A 35 LITERES 
HÁTSÓ DOBOZHOZ 
08L75-MJP-G51

Fekete nylon táska ezüstszínű hímzett Honda szárny 
logóval a tetején és piros cipzárral. 15-ről 25 literesre 
nyitható. Állítható vállpánttal és fogantyúval rendelkezik.

58 L-ES MŰANYAG HÁTSÓ DOBOZ HÁTTÁMLÁVAL 
ÉS ALAPTARTÓVAL
08ESY-MKS-LGPL

58 literes tárolókapacitásával ebben a műanyag hátsó dobozban két zárt sisakot és sok 
mást is tárolhat. Rendkívül strapabíró külső burkolatát kifejezetten túrázáshoz tervezték. 
Mivel fel van szerelve a Honda egykulcsos rendszerével, az Africa Twin 1100 kulcsával 
nyitható és zárható. A szabadalmazott fedélzárnak köszönhetően a kulcs használata nélkül 
is hozzáférhet a felszereléséhez. Speciálisan kialakított háttámlával rendelkezik, és az 
alaptartónak köszönhetően közvetlenül a hátsó tartóra felszerelhető.
• Maximum terhelhetőség: 6 kg 
• Tömeg: 7,2 kg 
• Méretek (Sz x H x M): 440 x 590 x 370
A szett tartalma:
• 58 l-es műanyag hátsó doboz (08L70-MKS-E00) 
• Háttámla (08L79-MKS-E00)
• Hátsó doboz alaptartó (08L78-MKS-E00)

11APR2019  A MonoC Design MKSA logotypes



08

KÉNYELEM

KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
08ESY-MKS-FL20

2 kiegészítő LED ködfényszóró az összes szükséges alkatrésszel az oldalsó bukócsőre 
való felszereléshez (külön kapható). A vezető jobban belátja az utat, és őt is könnyebben 
észreveszi a közlekedés többi résztvevője.
• Közvetlenül a kormánykapcsolóról működtethető, és visszajelző lámpa jelzi a 
TFT-képernyőn, ha be van kapcsolva
• 2 db 11 W-os LED-izzó
A szett tartalma:
• LED ködfényszóró szett (08V73-MKS-E00)
• LED ködfényszóró vezetékkészlet (08V70-MKS-E00)

MARKOLAT SZÉLTERELŐ SZETT
08R73-MKS-E20

Még határozottabbá teszi az Africa twin Adventure Sport megjelenését ez a 
markolat szélterelő szett, egyúttal növeli a vezető kényelmét azáltal, hogy 
csökkenti a légellenállást a karok és a vállak körül.

LÉGTERELŐ SZETT
08R71-MKS-E20

Elterelik a derék és térdek körüli légáramlást, miközben 
odairányítják a hűtő által kibocsátott meleg levegőt.

ALACSONYABB ÜLÉS
08R73-MKS-E00ZB VAGY E00ZC

Az Africa Twin gyári ülése 2 különböző magasságba, 850 vagy 870 mm-re állítha-
tó be. Az alacsony üléssel 25 mm-rel csökkenthető az ülésmagasság (825 vagy 
845 mm-re). Két különböző, a motorkerékpár fényezéséhez illő színben kapható:
• Trikolor változat (08R73-MKS-E00ZB)
• Fekete változat (08R73-MKS-E00ZC)

MAGASABB ÜLÉS
08R70-MKS-E20ZB

A magas üléssel 25 mm-rel növelhető az ülésmagasság (875 vagy 895 mm-re).
Ezt az ülést a fekete színű modellekhez ajánljuk.

KOMFORT UTASLÁBTARTÓ SZETT
08R71-MJP-G50

Luxus kivitelű utaslábtartók alumíniumból és gumiból. Szélesebbek, 
ezáltal sokkal kényelmesebbek mint a gyári lábtartók. 
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VÉDELEM

OLDALSÓ BUKÓCSŐ 
RÖGZÍTÖKÉSZLETTEL
08ESY-MKS-L2FR

Miközben még jobban kiemelik az Adventure túrameg-
jelenését, az oldalsó bukócsövek védelmet nyújtanak a 
váznak is. Elektrosztatikus festékkel bevont rozsdamentes 
acélból készült, ezáltal ellenáll a korróziónak és könnyen 
tisztán tartható. Az első ködfényszórók (külön kaphatók) 
rögzítéséhez elengedhetetlen. A készlet tartalma:
• Oldalsó bukócső (08P70-MKS-E20)
• Rögzítőkészlet (08P75-MKS-E00)

HŰTŐRÁCSOK
08F71-MKS-E00

Rozsdamentes acélból készültek és a "CRF" logó díszíti 
őket: ezek a hűtőrácsok teszik fel a pontot az i-re az Africa 
megjelenésében. Az eredeti hálós minta kombinálja az 
ideális hűtési tulajdonságokat a védelemmel.  

OLDALSÓ TANKVÉDŐK
08R75-MKS-E20

Ezeket a megerősített oldalsó tankvédőket kifejezetten a tank 
formájához tervezték. Óvják a tank fényezését a karcolásoktól és 
sérülésektől.

MOTORVÉDŐ-BURKOLAT 
RÖGZÍTŐKÉSZLETTEL 
08ESY-MKS-ENG

A motorvédő-burkolat javítja a motor és a motorkerékpár 
alsó részeinek védelmét. Elektrosztatikus festékkel 
bevont rozsdamentes acélból készült. A készlet tartalma:
• Motorvédő-burkolat (08P71-MKS-E00)
• Rögzítőkészlet (08P75-MKS-E00)

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

RALLY LÁBTARTÓ SZETT
08R79-MKS-E00

Agresszív, tüske alakjukkal és a gyári pedáloknál 57%-kal 
nagyobb felületükkel ezek a Rally pedálok jelentősen 
javítják a motor feletti uralom megőrzését offroad 
motorozáskor.

GYORSVÁLTÓ
08U70-MKK-D01

A váltás intenzitását felmérve a gyorsváltó lehetővé 
teszi a vezetőnek, hogy anélkül váltson sebességet, hogy 
működtetnie kellene a kuplungkart vagy zárnia kellene a 
gázt. A rendszer segíti a fel- és visszaváltást, ezzel is fokozva 
a motorozás élményét. (Csak MT-modellekhez.)

KERÉKMATRICA SZETT
08F70-MKS-E20ZE
08F70-MKS-E20ZD

2 különböző színben kapható, amelyek illenek az Adventure Sports 
fényezéseihez. Ez a kerékmatrica szett sokat dob a motorkerékpár 
megjelenésén, és óvja a keréktárcsa-peremeket is. Kerekenként két 
részből áll. Ajánlott kombináció:
• Trikolor változathoz (08F70-MKS-E20ZE)
• Fekete változathoz (08F70-MKS-E20ZD)

DCT LÁBVÁLTÓ
08U70-MKS-E50

Ez a készlet hagyományos, 1 fokozat le - 5 fokozat fel vál-
tási mintájú sebességváltást tesz lehetővé egy bal oldali 
lábváltó segítségével. A kormánykar váltókapcsolóival 
összhangban működik, így a vezető dönt, hogy éppen 
melyiket használja.
(Csak a DCT-modellekhez.)

11APR2019  A MonoC Design MKSA logotypes
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BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

KÖZÉPÁLLVÁNY
08M70-MKS-E00

A középállvány sokféle felületen biztosítja a biztonságos parkolást és 
megkönnyíti a hátsó kerék karbantartását.

HONDA OPTIMATE TM 296 TÖLTŐ
08M51-LIT-601 (EU)

Nagy teljesítményű diagnosztikai töltő és teszter lítium akkumulátorokhoz (LiFePO4/LFP). Tökéletesen alkalmas 2-től 100 Ah-s 
akkumulátorok töltésére és karbantartására. Mikroprocesszor által vezérelt. Teljesen szigetelt. Kábelhossz: 2 m (bemeneti, ill. 
kimeneti kábel). Fali rögzítéshez szükséges tartozékokkal.
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SUPER CSOMAG  
ALU*

SUPER CSOMAG 
MŰANYAG*

TRAVEL CSOMAG  
ALU*

TRAVEL CSOMAG 
MŰANYAG*

TARTALOM 008HME-MKS-L2FLAL 08HME-MKS-L2FLPL 08HME-MKS-L2TRALU 08HME-MKS-L2TRPL

42 l-es alumínium hátsó doboz alaptartóval • •
Alumínium oldaldoboz szett rögzítőtartóval • •
Belső táska az alumínium hátsó dobozhoz • •
Alumínium oldaldoboz belső táska szett • •
58 l-es műanyag hátsó doboz háttámlával és alaptartóval • •
Műanyag oldaldoboz szett • •
Belső táska az 58 literes hátsó dobozhoz • •
Belső táska a műanyag oldaldobozhoz • •
4,5 l-es tanktáska • • • •
LED ködfényszóró szett • •
Légterelő szett • • • •
Markolat szélterelő szett • • • •
Hűtőrácsok • •
Oldalsó bukócső rögzítőkészlettel • • • •
Motorvédő-burkolat rögzítőkészlettel • •
Középállvány • • • •

A kiegészíto"k 
  tökéletes kombinációja 
 kivételesen jó áron.
H

* DCT- és MT-modellekkel is kompatibilis

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

 
CRF1100L
AFRICA TWIN 
ADVENTURE SPORTS

Pearl Glare White TricolorDigital Black Metallic

11APR2019  A MonoC Design MKSA logotypes
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75 105kW 1084 cc 
Soros, kéthengeres

Nm 
6 250 1/min-nél mm

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

MAXIMÁLIS 
NYOMATÉK

SZABAD-
MAGASSÁG

250

KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L 
AFRICA TWIN

H
Az Africa Twin még magasabbra tör
2017-Ben az Africa Twin megdöntötte a kéthengeres motorkerékpárok 
által elért magassági rekordot. 5 nap akklimatizálódás után egy 
5 pilótából álló csapat felvezette az Africa Twint a világ legmagasabb aktív 
vulkánjának, az Argentína és Chile között elhelyezkedő Nevado Ojos del 
Salado-nak a lejtőin. A nemzetközi csapat 24 órán belül érte el az 5965 
méteres tengerszint feletti magasságot a Termignoni kipufogódobbal, 
módosított lánckerekekkel, új Metzeler MC360TM gumiabroncsokkal 
és egy sor Honda eredeti kiegészítővel speciálisan felszerelt Africa 
Twinnel. Útjuk - helyenként mínusz 5 Celsius fokos hőmérsékleten - 
aszfaltzúzalékos, murvás, kavicsos, saras és homokos útszakaszokon, 
végül pedig a ’penitentes’ névre hallgató jégzárványokon keresztül 
vezetett, újra megerősítve az Africa Twin hírnevét, mint az osztályában 
legjobban teljesítő offroad motorkerékpár.

PGM FI

MODE
G

G-KAP-
CSOLÓ

DCT

PLRS

TFT

HECS3

HISS

LED

LED-VILÁGÍTÁS

HSTC

APPLE
CARPLAY

SWITCH
G

FŐBB FEL-
SZERELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L AFRICA TWIN

POGGYÁSZ

42 L-ES ALUMÍNIUM HÁTSÓ DOBOZ 
ALAPTARTÓVAL
08ESY-MKS-LGALUL1

Ez a 42 l-es hátsó doboz, mely könnyű ámde erős alumíniumból készült, egy zárt sisakot 
és még sok minden mást is képes befogadni. Alapfelszereltségként háttámlával rendel-
kezik az utasüléshez. Mivel fel van szerelve a Honda egykulcsos rendszerével, az Africa 
Twin 1100 kulcsával nyitható és zárható. A szett részét tartalmazó alaptartónak köszön-
hetően közvetlenül az Africa Twin Adventure Sports hátsó csomagtartóján rögzíthető. 
• Maximum terhelhetőség: 6 kg 
• Tömeg: 6 kg 
• Méretek (Sz x H x M mm-ben):  403 x 403 x 323
A szett tartalma:
• 42 l-es alumínium hátsó doboz (08L73-MKS-E00) 
• Hátsó doboz alaptartó (08L80-MKS-E00)
A felszereléshez szükséges hátsó csomagtartót (08L88-MKS-E00ZA) külön szükséges 
megvásárolni.

ALUMÍNIUM OLDALDOBOZ SZETT
08ESY-MKS-PNALU

A szett 2 db, erős és könnyű alumíniumból készült oldaldobozból áll. A jobb oldali 
kapacitása 33 l, a bal oldalié pedig 37 l. Mivel fel vannak szerelve a Honda egykulcsos 
rendszerével, az oldaldobozok a motorkerékpár kulcsával nyithatók és zárhatók. A szintén 
a szettben található rögzítőtartó elektrosztatikus festékkel bevont rozsdamentes acélból 
készült, ezáltal megelőzhető a korrózió és könnyebb a tisztán tartása. A jobb és bal oldali 
oldaldobozok műszaki adatai megegyeznek, csak a formájuk eltérő.
• Maximum terhelhetőség: 10 kg 
• Tömeg: 5,6 kg • Méretek (Sz x H x M):  555 x 390 x 265
A szett tartalma:
• Jobb oldaldoboz (08L75-MKS-E00) 
• Bal oldaldoboz (08L76-MKS-E00)
• Oldaldoboz-rögzítőtartó (08L77-MKS-E00)
A felszereléshez szükséges hátsó csomagtartót (08L88-MKS-E00ZA) külön szükséges 
megvásárolni.

58 LITERES MŰANYAG HÁTSÓ DOBOZ 
HÁTTÁMLÁVAL ÉS ALAPTARTÓVAL
08ESY-MKS-LGPLL1

58 literes tárolókapacitásával ebben a műanyag hátsó dobozban két zárt sisa-
kot és sok mást is tárolhat. Rendkívül strapabíró külső burkolatát kifejezetten 
túrázáshoz tervezték. Mivel fel van szerelve a Honda egykulcsos rendszerével, 
az Africa Twin 1100 kulcsával nyitható és zárható. A szabadalmazott fedélzár-
nak köszönhetően a kulcs használata nélkül is hozzáférhet a felszereléséhez.

Speciálisan kialakított háttámlával rendelkezik, és az alaptartónak köszönhe-
tően közvetlenül a hátsó tartóra felszerelhető.
• Maximum terhelhetőség: 6 kg 
• Tömeg: 7,2 kg 
• Méretek (Sz x H x M mm-ben): 440 x 590 x 370
A szett tartalma:
• 58 l-es műanyag hátsó doboz (08L70-MKS-E00) 
• Háttámla (08L79-MKS-E00)
• Hátsó doboz alaptartó (08L78-MKS-E00)
A felszereléshez szükséges hátsó csomagtartót (08L88-MKS-E00ZA) külön 
szükséges megvásárolni.

BELSŐ TÁSKA AZ ALUMÍNIUM 
DOBOZOKHOZ
08L82-MKS-E00

Kifejezetten az alumínium hátsó dobozhoz tervezett belső táska.
Mivel vízálló és hevederekkel is rendelkezik, közvetlenül a 
motorkerékpárra is rögzíthető, a vállpántoknak köszönhetően 
pedig bárhova magával viheti.

08L84-MKS-E00 
2 darabos belső táska szett, kifejezetten a jobb és bal oldali ol-
daldobozokhoz tervezve. A műszaki adatai megegyeznek a hátsó 
doboz belső táskáéval.

HÁTSÓ- ÉS OLDALDOBOZ TARTÓKONZOL
08L88-MKS-E00ZA

Alumíniumból készült hátsó tartó fogódzkodókkal az utasüléshez, illetve a 
motorkerékpár egyszerűbb mozgatásához.
A tartókonzol lehetővé teszi a műanyag oldaldobozok felszerelését közvetle-
nül a motorkerékpárra (nincs szükség távtartóra).
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POGGYÁSZ

BELSŐ TÁSKA AZ 58 LITERES 
MŰANYAG HÁTSÓ DOBOZHOZ
08L81-MKS-E00

Kifejezetten az 58 l-es műanyag hátsó dobozhoz tervezett 
belső táska.
Mivel vízálló és hevederekkel is rendelkezik, közvetlenül a 
motorkerékpárra is rögzíthető, a vállpántoknak köszönhetően 
pedig bárhova magával viheti.

BELSŐ TÁSKA A MŰANYAG 
OLDALDOBOZHOZ
08L83-MKS-E00

Kifejezetten a jobb, ill. bal oldali oldaldobozokhoz tervezve.
A műszaki adatai megegyeznek a hátsó doboz belső táskáéval.

MŰANYAG OLDALDOBOZ SZETT
08L71-MKS-E00

Kifejezetten az új Africa Twinhez tervezték ezeket az oldaldobozokat, melyek tárolókapacitása 
lenyűgöző: a jobb oldali 30 l-es, a bal oldali pedig 40. Mivel az utasüléssel egy vonalban sík 
felületet képeznek, ideális fogadófelületet jelentenek a szélesebb felszerelések rögzítéséhez. 
Ennek ellenére az oldaldobozok nyitása és zárása akkor is egyszerű, ha a poggyász a helyén van. 
A bal oldali oldaldobozban elfér egy zárt sisak, és amikor a motorkerékpár az oldaltámaszon áll, 
az oldaldoboz alja megakadályozza, hogy az kiessen. A robusztus, szükség esetén cserélhető, 
kétrétegű fedélkeret védi az oldaldobozokat. Mivel fel vannak szerelve a Honda egykulcsos 
rendszerével, az Africa Twin 1100 kulcsával nyithatók és zárhatók, továbbá a kettős reteszelésű 
fedélzárnak köszönhetően tökéletesen védve vannak.
• Tömeg: jobb oldali = 6,2 kg, bal oldali = 6,9 kg 
• Maximum terhelhetőség: mindkét oldalon 6 kg 
• Méretek (Sz x H x M mm-ben): jobb oldali = 505 x 295 x 415, bal oldali = 505 x 330 x 415  

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-MKK-TBCOM18

A hátsó doboz 35 liter űrtartalmú, így belefér egy offroad típusú 
bukósisak. A szett tartalma:
• háttámla az utas nagyobb kényelme érdekében
•  egykulcsos rendszer, melynek köszönhetően a hátsó doboz 

a motorkerékpár kulcsával nyitható és zárható
• alaptartó a hátsó doboz hátsó tartón való rögzítéséhez.

3 LITERES TANKTÁSKA
08L89-MKS-E00

Ez a könnyű és kompakt tanktáska szintén rendelkezik 
egy átlátszó zsebbel és ideális a kisebb személyes 
tárgyak tárolására. Egyáltalán nem akadályozza a vezetőt 
a kormányzásban, a gyorszárnak és egy mágnesnek 
köszönhetően pedig stabilan rögzíthető a motorkerékpárra. 
Eső elleni védőhuzattal.
• Kapacitás: 3 liter
• Maximum terhelhetőség: 1,5 kg

BELSŐ TÁSKA A 35 LITERES 
HÁTSÓ DOBOZHOZ 
08L75-MJP-G51

Fekete nylon táska ezüstszínű hímzett Honda 
szárny logóval a tetején és piros cipzárral. 15-ről 
25 literesre nyitható. Állítható vállpánttal és 
fogantyúval rendelkezik.

4,5 LITERES TANKTÁSKA
08L85-MKS-E00

Átlátszó zsebének köszönhetően ez a vízálló tanktáska a tökéletes 
megoldás okostelefonja tárolására vagy a motorkerékpár 
USB-csatlakozójához való csatlakoztatásra (az okostelefon 
specifikációtól függően/a szett nem tartalmazza a csatlakozókat). 
A tanktáska stabilan rögzíthető a motorkerékpárhoz a gyorszárnak 
és egy mágnesnek köszönhetően.
• Kapacitás: 4,5 liter
• Maximum terhelhetőség: 1,5 kg
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KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L AFRICA TWIN

KÉNYELEM

LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
08ESY-MKS-FL20

2 kiegészítő LED ködfényszóró az összes szükséges alkatrésszel az oldalsó bukócsőre 
való felszereléshez (külön kapható). A vezető jobban belátja az utat, és őt is könnyebben 
észreveszi a közlekedés többi résztvevője.
•  Közvetlenül a kormánykapcsolóról működtethető, és visszajelző lámpa jelzi  

a TFT-képernyőn, ha be van kapcsolva.
• 2 db 11 W-os LED-izzó / A készlet tartalma: • LED ködfényszóró szett (08V73-MKS-E00)
• LED ködfényszóró vezetékkészlet (08V70-MKS-E00)

MARKOLATFŰTÉS VEZETÉKKÉSZLETTEL
08T72-MKS-E00

A kormánykapcsolóval működtethető, a fűtés intenzitása 5 fokozatban állítható. Az aktuális 
fokozat megjelenik a TFT-kijelzőn. Ugyanolyan a vastagságuk, mint a gyári markolatoknak.

12 V CSATLAKOZÓ
08U70-MKS-E00

Ez a csatlakozó, amelyet a műszeregységre kell beszerelni, ideális az elektro-
mos eszközök töltéséhez vagy tápellátásához.

MAGAS SZÉLVÉDŐ
08R76-MKS-E00

175 mm-rel magasabb mint a gyári szélvédő. A magas szélvédő növeli a vezető 
kényelmét azáltal, hogy csökkenti a légáramlás mértékét a vezető feje és felsőteste 
körül. Közvetlenül az alacsony szélvédő helyére beszerelhető, speciálisan kialakított 
műszeregység-védővel.
Nagy strapabírású polikarbonátból, ellenálló bevonattal készült.

MARKOLAT SZÉLTERELŐ SZETT
08R78-MKS-E00

Még határozottabbá teszi az Africa twin Adventure Sport megjelenését ez a szélterelő 
szett, egyúttal növeli a vezető kényelmét azáltal, hogy csökkenti a légellenállást a karok 
és a vállak körül.

LÉGTERELŐ SZETT
08R72-MKS-E00

Elterelik a derék és térdek körüli légáramlást, miközben odairányítják a hűtő 
által kibocsátott meleg levegőt.
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ALACSONYABB ÜLÉS 
08R73-MKS-E00ZA / 08R73-MKS-E00ZC

Az Africa Twin gyári ülése 2 különböző magasságba, 850 vagy 870 mm-re 
állítható be. Az alacsony üléssel 25 mm-rel csökkenthető az ülésmagasság (825 
vagy 845 mm-re).
- Piros változathoz (08R73-MKS-E00ZA)
- Fekete változathoz (08R73-MKS-E00ZC)

MAGASABB ÜLÉS 
08R70-MKS-E20ZC / 08R70-MKS-E20ZB

A magas üléssel 25 mm-rel növelhető az ülésmagasság (875 vagy 895 mm-re).
- Piros változathoz (08R70-MKS-E20ZC)
- Fekete változathoz (08R70-MKS-E20ZB) 

KOMFORT UTASLÁBTARTÓ SZETT
08R71-MJP-G50

Luxus kivitelű utaslábtartók alumíniumból és gumiból. Széleseb-
bek, ezáltal sokkal kényelmesebbek mint a gyári lábtartók.

KÉNYELEM
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KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L AFRICA TWIN

VÉDELEM

OLDALSÓ BUKÓCSŐ RÖGZÍTŐKÉSZLETTEL
08ESY-MKS-L1FR

Miközben még jobban kiemelik az Adventure túramegjelenését, az oldalsó 
bukócsövek védelmet nyújtanak a váznak is. Elektrosztatikus festékkel bevont 
rozsdamentes acélból készült, ezáltal ellenáll a korróziónak és könnyű tisztítani. 
Az első ködfényszórók (külön kaphatók) rögzítéséhez elengedhetetlen.
A készlet tartalma:
• Oldalsó bukócső (08P70-MKS-E00)
• Rögzítőkészlet (08P75-MKS-E00)

MOTORVÉDŐ-BURKOLAT RÖGZÍTŐKÉSZLETTEL 
08ESY-MKS-ENG

A motorvédő-burkolat javítja a motor és a motorkerékpár alsó részeinek védelmét. 
Elektrosztatikus festékkel bevont rozsdamentes acélból készült. A készlet tartalma:
• Motorvédő-burkolat (08P71-MKS-E00)
• Rögzítőkészlet (08P75-MKS-E00)

HŰTŐRÁCSOK
08F71-MKS-E00

Rozsdamentes acélból készültek és a „CRF” logó díszíti őket: ezek a hűtőrácsok 
teszik fel a pontot az i-re az Africa megjelenésében. Az eredeti hálós minta 
kombinálja az ideális hűtési tulajdonságokat a védelemmel.

OLDALSÓ TANKVÉDŐK
08R81-MKS-E00

Ezeket a megerősített oldalsó tankvédőket kifejezetten a tank formájához tervezték. 
Óvják a tank fényezését a karcolásoktól és sérülésektől.

KÉZVÉDŐ-HOSSZABBÍTÁS
08P72-MKS-E00ZD VAGY E00ZC

Csak piros vagy fekete színben kapható. A kézvédő-hosszabbítás javítja a kezek 
komfortját és védelmét.
• Piros (08P72-MKS-E00ZD)
• Fekete (08P72-MKS-E00ZC)
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KERÉKMATRICA SZETT
08F70-MKS-E00ZD / 08F70-MKS-E20ZD

A kerékmatricák még szebbé teszik a motorkerékpár megjelenését és 
némileg óvják a keréktárcsa-peremeket. Kerekenként két részből áll.
Ajánlott kombináció: 
• Piros változathoz: 08F70-MKS-E00ZD 
• Fekete változathoz: 08F70-MKS-E20ZD

SZÍNEZETT SZÉLVÉDŐ
8R70-MKS-E00

Még masszívabb megjelenést kölcsönözhet az Africa Twin orrának ezzel a füstszínű 
szélvédővel (a formája és a méretei is megegyeznek a gyári szélvédőével).

RALLY LÁBTARTÓ SZETT
08R79-MKS-E00

Agresszív, tüske alakjukkal és a gyári pedáloknál 57%-kal nagyobb felületükkel ezek a 
Rally pedálok jelentősen javítják a motor feletti uralom megőrzését offroad motorozáskor.

DCT LÁBVÁLTÓ 
08U70-MKS-E50

Ez a készlet hagyományos, 1 fokozat le - 5 fokozat fel váltási mintájú sebességváltást tesz lehe-
tővé egy bal oldali lábváltó segítségével. A kormánykar váltókapcsolóival összhangban működik, 
így a vezető dönt, hogy éppen melyiket használja. (Csak a DCT-modellekhez.)

GYORSVÁLTÓ
08U70-MKK-D01
A váltás intenzitását felmérve a gyorsváltó lehetővé teszi a vezetőnek, hogy 
anélkül váltson sebességet, hogy működtetnie kellene a kuplungkart vagy 
zárnia kellene a gázt. A rendszer segíti a fel- és visszaváltást, ezzel is fokozva a 
motorozás élményét. (Csak MT-modellekhez.)

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN
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KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L AFRICA TWIN

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

KÖZÉPÁLLVÁNY
08M70-MKS-E00

A középállvány sokféle felületen biztosítja a biztonságos parkolást és 
megkönnyíti a hátsó kerék karbantartását.

HONDA OPTIMATE TM 296 TÖLTŐ
08M51-LIT-601 (EU)

Nagy teljesítményű diagnosztikai töltő és teszter lítium akkumulátorokhoz (LiFePO4/LFP). Tökéletesen alkalmas 2-től 100 Ah-s akkumulá-
torok töltésére és karbantartására. Mikroprocesszor által vezérelt. Teljesen szigetelt. Kábelhossz: 2 m (bemeneti, ill. kimeneti kábel). Fali 
rögzítéshez szükséges tartozékokkal.
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Grand Prix Red (CRF Red)Mat Ballistic Black Metallic

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

CRF1100L
AFRICA TWIN 

OFF-ROAD 
PIROS  
DCT

OFF-ROAD 
FEKETE  

DCT

OFF-ROAD 
PIROS  

MT

OFF-ROAD 
FEKETE  

MT

SUPER  
CSOMAG  

ALU

SUPER 
CSOMAG 

MŰANYAG

ELEKTRO-
MOS

TRAVEL 
CSOMAG 

ALU

TRAVEL 
CSOMAG 

MŰANYAG
TARTALOM 08HME-MKS-

L1RDCT
08HME-MKS-

L1BDCT
08HME-MKS-

L1RMT
08HME-MKS-

L1BMT
08HME-MKS-

L1FLALU
08HME-MKS-

L1FLPL
08HME-MKS-

EL20
08HME-MKS-L1T-

RALU
08HME-MKS-

L1TRPL

Hűtőrácsok • • • •
Oldalsó tankvédők • • • •
Oldalsó bukócső rögzítő-
készlettel • • • • • • • •
Motorvédő burkolat
rögzítökészlettel • • • •
Rally lábtartó szett • • • •
Gyorsváltó • •
DCT lábváltó • •
Színezett szélvédő • • • •
Kerékmatrica szett *R380* • • • •
42 literes alumínium 
hátsó doboz alaptartóval • •
Hátsó tartó • • • •
Alumínium oldaldoboz 
szett távtartóval • •
Belső táska 
alumínium hátsó dobozhoz • •
Alumínium oldaldoboz belső 
táska szett • •
58 l-es műanyag hátsó doboz 
háttámlával és alaptartóval • •
Műanyag oldaldoboz szett • •
Belső táska az 58 literes hátsó 
dobozhoz • •
Belső táska a műanyag oldal-
dobozhoz • • •
4,5 l-es tanktáska • • • •
LED ködfényszóró szett • • •
Markolatfűtés vezetékkészlettel • • •
12 V aljzat • • •
Magas szélvédő • •
Légterelő szett • •
Markolat szélterelő szett • •
Kézvédő ** • • • • • •
Középállvány • •

 

* DCT- és MT-modellekkel is kompatibilis
** A csomagban található kiegészítők színben illenek a motorkerékpár fő színéhez
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KIEGÉSZÍTŐK
CROSSTOURER 
VFR1200X

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK

PGM-FI

ABS

DCT

PLRS

HECS3

HISS

HMAS

HSTC

95 3kW 
7 750 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

DCT
SPORT MÓD ÜLÉSMAGASSÁG

850 mmFOKOZATTAL

A blogok világa telis-tele van hétköznapi fickókról 
szóló hírekkel, akik gondoltak egyet és világ kö-
rüli útra indultak Japán felé a Crosstourer-ükkel. 
Dél-Amerikától Olaszországig helyi vállalkozók és 
tornatanárok bíznak hétköznapi VFR1200X motor-
kerékpárjukban, hogy beteljesítse menekülésüket a 
mindennapos taposómalomból.

A világjáró
H
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CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
08L63-KAZ-011

Fekete színű elasztikus háló, mely rögzíti a csomagot a hátsó 
tartóra vagy az utasülésre.

HÁTSÓ DOBOZ VAGY OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA
08L09-MGH-641

Fekete színű belső táska, melyben bárhova magával viheti a személyes dolgait. Tökéletesen illeszkedik a hátsó dobozba vagy az 
oldaldobozokba. Állítható vállpánttal és fogantyúval a könnyű szállítás érdekében. Fekete cipzárral és szürke Honda szárny logóval.

39 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L71-MGH-N01

39 l kapacitású hátsó doboz, melybe 1 darab sisakon túl sok más is belefér.
Gyorscsatlakozó rendszerrel rendelkezik. Alumínium színben.
Csak a következőkkel együtt:
– Hátsó doboz tartókonzol (08Z70-MGH-640)*
– Zárbetét (08M70-MJE-D03)*
*Külön kapható.

HÁTSÓ DOBOZ TARTÓKONZOL
08Z70-MGH-J20 

A hátsó doboz felszereléséhez szükséges. „Lebegő” rendszerrel, 
amely minimálisra csökkenti a poggyász negatív hatásait a 
motorkerékpár kezelhetőségére.

OLDALDOBOZ SZETT
08L70-MGH-N01

Egy 35 l (jobb) és egy 39 l (bal) kapacitású, speciálisan kialakított, aerodinamikus, alumínium színű 
oldaldobozokból álló készlet. A bal oldali dobozba szinte bármilyen zárt sisak belefér. Közvetlenül a 

motorkerékpár létező tartóira felszerelhető, így nincs szükség külön tartó- és rögzítőrendszerre. A 
gyújtáskulccsal nyitható/zárható. Mindkét oldaldobozhoz szükség van a (külön kapható) zárbetétre. 

POGGYÁSZ

KIEGÉSZÍTŐK
CROSSTOURER
VFR1200X
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MARKOLATFŰTÉS SZETT
08T72-MGH-N13

A hőmérséklet 5 fokozatban állítható. Kiegészítő 
vezetékköteg a könnyű felszereléshez, mely a 
burkolatelem belsejéhez csatlakozik. Automatikus 
fűtéskikapcsolás a kapcsoló 2 másodpercig való 
nyomva tartásával. 

LÉGTERELŐKÉSZLET
08R70-MGH-J20

Bal és jobb oldali légterelőkészlet fekete 
poliuretánból, amely nagyban csökkenti 
a vezető és az utas körüli turbulenciát.

ALACSONYABB ÜLÉS
77200-MGH-N20MA

20 mm-rel alacsonyabb mint a normál gyári ülés.

ELSŐ KÖDFÉNYSZÓRÓ RÖGZÍTŐSZETT
08V70-MGH-J21

Erre a szettre a LED első ködfényszórók felszereléséhez van szükség. 

RIASZTÓ- ÉS KÖDFÉNYSZÓRÓ-TARTÓ SZETT
08Z73-MGH-640

A riasztó és/vagy a LED első ködlámpa szett felszereléséhez szükséges. 

LED KÖDFÉNYSZÓRÓK
08V72-MGS-D30

Egy pár állítható, fehér fényű LED első ködfényszóró borongós napokra, vagy ha ködben vezet. 
A felszereléshez szükség van a ködfényszóró rögzítőszettre (08V70-MKA-D80),  

a bukócsőre (08P71-MKA-D80) és a relészettre (08A70-MGS-D30).

TANKVÉDŐ 
08P70-MGH-J20

Öntapadó hátoldalú tankvédő, melynek segítségével megóvhatja 
a tank fényezését a karcolásoktól és kidörzsölődéstől. 

ÜZEMANYAGTARTÁLY-FEDÉL BORÍTÁS
08P61-MJM-800A

Karbonhatású üzemanyag-tartály fedél borítás.

BUKÓCSŐ 
08P71-MGH-J20

Eloxált alumínium bukócső, dekorációs célra, amely 
hangsúlyozza a motorkerékpár masszív megjelenését.

KÉNYELEM

LH

RH

VÉDELEM
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KIEGÉSZÍTŐK
CROSSTOURER
VFR1200X

DCT LÁBVÁLTÓ SZETT
08U70-MGH-J20

Bal lábbal működtethető lábváltó pedál. A könnyű beszerelést 
elősegítő mechanikus és elektromos előkészítés már 
rendelkezésre áll a motorkerékpáron.

KÖZÉPÁLLVÁNY 
08M70-MGH-642

Megkönnyíti a motorkerékpár tisztítását és 
a hátsó kerék karbantartását, illetve lehetővé 
teszi a biztonságosabb parkolást egyenetlen 
felületeken.

AKRAPOVIČ KIPUFOGÓDOB
08F88-MGH-916

A következőt tartalmazza:
Kúpos, hatszögletű kialakítás - ZAA-forma (rozsdamentes acél be- és 
kiömlő/titánium külső hüvely hegesztett tartóval/karbonszálas végzáró elem 
hangtompítóval).
– Lézergravírozott Akrapovič logó, ill. típusjelzések
– Beszerelőszettel
– Standard Akrapovič tárolódoboz
– Megfelel az ECE R41-02 zajvédelmi előírásnak

AVERTO RIASZTÓ SZETT
08E72-MGH-640

Kompakt riasztórendszer 118 dB szirénával és tartalék 
biztonsági akkumulátorral. Alacsony áramfelvételű alvó 
mód az akkumulátor védelme érdekében, ill. mozgás- és 
rezgésérzékelő 8 érzékenységi fokozattal.

RIASZTÓ- 
MÁGNESKAPCSOLÓ 
08E70-MCS-G40

Lehetővé teszi a hátsó ülés levételét anélkül, 
hogy az Averto riasztórendszer bekapcsolna. 

U-ZÁR 123/217 
08M53-MEE-800

U-zár biztonsági zárhengerrel.

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

TÖLTÉSOPTIMALIZÁLÓ 
OPTIMATE 5
08M51-EWA-801E (EU)
Az új Honda Optimate 5 akár 2 V töltöttségű 
akkumulátorokat is véd, majd teljesen automatikusan 
feltölti és a töltöttséget szinten tartja.
Akkumulátorkapacitás: 15–192 Ah
Alkalmazható: MF/AGM,STD, GEL, EFB 
akkumulátorokhoz.
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LH

RH

CSOMAGOK
ADVENTURE* 

CSOMAG
TÚRA* 

CSOMAG
SPORT* 

CSOMAG
DCT 

CSOMAG
TARTALOM 08HME-MGH-AD16 08HME-MGH-TO16 08HME-MGH-SP17 08HME-MGH-DCT16

39 literes hátsó doboz • • •
Oldaldoboz szett • •
Belső táska •
LED első ködfényszórók •
Bukócső • •
Markolatfűtés szett • •
Légterelőkészlet • •
DCT lábváltó szett •
Akrapovič kipufogódob •
Tankvédő • 
Középállvány • • •

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
CROSSTOURER
VFR1200X

* Az összes modellel kompatibilis

Pearl Glare White Candy Prominence Red Candy Prominence Red
Graphite Black
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KIEGÉSZÍTŐK
CROSSRUNNER 
VFR800X

PGM-FI

ABS

LED

TELJESEN 
LED 

VILÁGÍTÁS

PLRS

HECS3

HISS

HMAS

HSTC

78kW 
10 250 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

815 – 835 mm

ÁLLÍTHATÓ  
ÜLÉS

liter

ÜZEMANYAG-
TARTÁLY

20,8

A Honda és a 4 ütemű DOHC V4-motorok közötti 
szerelem 40 éve kezdődött. Az NR500 tervezésekor 
a fő szempont az volt, hogy az országúti világbajnok-
ságot uraló 2 ütemű motorok kihívója legyen. Így vált 
azon Honda motorkerékpárok ősévé, melyeknek a 
Crossrunnerrel közösek a tulajdonságai: a V4-motor 
által szállított kivételes rugalmasság, egyenletes já-
rás és a tiszta teljesítmény.

Mit nem lehet szeretni a V4-en?
H

Az első Honda V4-motor, melyet 1978-ban az 
országúti világbajnokságra fejlesztettek ki

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK
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HÁTTÁMLA A 31 LITERES 
HÁTSÓ DOBOZHOZ
08F75-MGE-800

Kiegészítő utasülés-háttámla, amely a hátsó doboz 
fedelére van rögzítve. 

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA
08L56-MGE-800A

Fekete színű belső táska, amely tökéletesen illeszkedik a 
31 l-es dobozba. Körülbelül 20 liter kapacitású, gyorsan és 
egyszerűen kivehető. 

Fekete cipzárral és fekete Honda szárny logóval, ill. állítható 
vállpánttal és fogantyúval. 

45 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L74-MJN-D01ZA, G VAGY R

Ebbe a 45 l kapacitású, háttámlával felszerelt hátsó 
dobozba színre fújt dobozfedéllel akár 2 darab sisak, és 
sok minden más is belefér. Gyorscsatlakozó rendszerrel 
rendelkezik. 
3 színben kapható:
– Candy Prominence Red (D01ZA)
– Pearl Glare White (D01ZG)
– Matt Balistic Black Metallic (D01ZR)
Csak a következő tartozékokkal együtt 
(külön kaphatók):
– Zárhenger (08M71-MJE-D01)
– Hátsó csomagtartó (08L70-MJM-D60ZA)
– Hátsó doboz tartókonzol (08L74-MJM-D10)

31 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L71-MJM-D00ZC, F VAGY G

31 l kapacitású, háttámlával felszerelt hátsó doboz, színre fújt 
dobozfedéllel, melybe 1 darab sisakon túl sok más is belefér. 
Gyorscsatlakozó rendszerrel, kettős zsanérokkal és integrált 
tömítéssel. 3 színben kapható:
– Pearl Glare White (D00ZC)
– Candy Prominence Red (D00ZF)
– Mat Ballistic Black Metallic (D00ZG)
Csak a következő (külön kapható) tartozékokkal együtt:
– Zárbetét (08M70-MJE-D03)
– Zárhenger (08M71-MJE-D01)
– Hátsó csomagtartó (08L70-MJM-D60ZA)
– Hátsó doboz tartókonzol (08L74-MJM-D10)

BELSŐ TÁSKA A 45 LITERES 
HÁTSÓ DOBOZHOZ
08L81-MCW-H60

Világosszürke táska fekete cipzárral és fekete Honda szárny 
logóval az első zseben. 
21-ről 33 l-re nyitható, az első zsebben egy A4 méretű 
mappa is elfér. Állítható vállpánttal és fogantyúval. 

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ
08L70-MJM-D60ZA

Bármely 31/45 literes hátsó doboz felszereléséhez 
szükséges.

HÁTSÓ DOBOZ TARTÓKONZOL
08L74-MJM-D10

Bármely 31/45 literes hátsó doboz felszereléséhez szükséges.
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OLDALDOBOZ SZETT
08L70-MJM-D10ZC, H VAGY J

Speciális tervezésű, aerodinamikus és teljesen integrált 29 l kapacitású oldaldobozok, színre fújt 
dobozfedéllel. A bal oldali dobozba szinte bármilyen zárt sisak belefér.
3 színben kapható:- Pearl Glare White (D10ZC)- Candy Prominence Red (D10ZH)- Matt Ballistic Black 
Metallic (D10ZJ). Külön rendelni kell hozzájuk 1-1 egykulcsos zárbetétet (08M70-MJE-D02).

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA SZETT
08L56-MGE-800B

Két, divatos fekete belső táskából álló készlet, fekete cipzárral és 
fekete Honda szárny logóval. Bőséges, 18 l-es tárolókapacitással, 
plusz fogantyúkkal és pántokkal. Tökéletesen illeszkednek a 29 l-es 
dobozokba.

OLDALDOBOZ BELSŐ RÖGZÍTŐSZÍJ 
SZETT
08L45-MGE-800

Elasztikus anyagból készült rögzítőszíjak a csomagok biztonságos 
rögzítésére az oldaldobozokon belül. 4 kampó és egy középső csat 
biztosítja az egyszerű és biztonságos rögzítést.

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ
08L70-MJM-D60ZA

A 31 és a 45 literes hátsó dobozok felszereléséhez szükséges.

HÁTSÓ DOBOZ SZŐNYEG ÉS 
RÖGZÍTŐSZÍJ SZETT
08P11-MGE-800

Állítható hosszúságú elasztikus szíjak csattal, melyek 
biztonságosan rögzítik a poggyászt a hátsó dobozban. A szőnyeg 
elasztikus anyagból készült, és megakadályozza a tárgyak 
csúszkálását a dobozban.

CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
08L63-KAZ-011

Fekete színű elasztikus háló, mely rögzíti a csomagot 
a hátsó tartóra vagy az utasülésre.
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KÖDFÉNYSZÓRÓK-RÖGZÍTŐ
08V70-MJM-D60

Erre a rögzítőre szükség van a LED első ködfényszórók felszereléséhez. 

LED ELSŐ KÖDFÉNYSZÓRÓK
08V72-MGS-D30

Egy pár állítható, fehér fényű LED első ködfényszóró borongós napokra, vagy ha ködben 
vezet. A felszereléshez szükség van a ködfényszóró rögzítőszettre (08V70-MKA-D80), 
a bukócsőre (08P71-MKA-D80) és a relészettre (08A70-MGS-D30). 

KÉZVÉDŐ SZETT
08P70-MJM-D40

Két kézvédő az eső és szél elleni még nagyobb védelem érdekében. 

12 V CSATLAKOZÓ
08U70-MJM-D00

12 V-os elektromos csatlakozóaljzat elektromos eszközeinek közvetlenül a 
motorkerékpáron való működtetéséhez vagy töltéséhez. A felszereléshez 

szükséges vezetékkötegeket tartalmazza. 

TANKVÉDŐ (HRC LOGÓ)
08P61-KAZ-800B

Karbonszál hatású, öntapadó hátoldalú tankvédő HRC logóval. 
Segítségével megóvhatja a tank fényezését a karcolásoktól és 
kidörzsölődéstől. 

BUKÓCSŐ
08P70-MJM-D60ZA

A LED első ködlámpa felszereléséhez szükséges. 

HÁTSÓ SÁRVÉDŐ
08F70-MJM-D10

Megvédi a lengéscsillapítót a hátsó kerékről felverődő 
szennyeződésektől.

VÉDELEM
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SPYBALL RIASZTÓRENDSZER 
ÉS VEZETÉKKÉSZLET 
08E50-EWN-800E 
08E70-MJM-D00

Rázkódásérzékelő riasztórendszer. 
Figyelem: a rendszer nem kompatibilis a 
mágneskapcsolóval. Erre a vezetékkészletre a 
riasztórendszer beszereléséhez van szükség.

U-ZÁR
08M53-MFL-800

U-zár biztonsági zárhengerrel.

KÜLTÉRI TAKARÓPONYVA 
08P34-BC3-801 

Vízálló és szellőző anyagból készült, így 
a motorkerékpár letakart állapotban is 
száradhat, egyúttal védi a fényezést a káros 
UV-sugaraktól a kifakulással szemben. 
Kötéllel rögzíthető a szélben való lebegés 
megelőzésére, az alsó részén pedig két furat 
teszi lehetővé az U-zár könnyű felszerelését.

GYORSVÁLTÓ
08U70-MJM-D60

Gyorsváltó a motorkerékpár könnyű és 
kényelmes kezelése érdekében. 

AKRAPOVIČ SLIP-ON TITÁNIUM 
KIPUFOGÓDOB 
08F88-MJM-917

Nagyszerű megjelenést és nagyobb teljesítményt ad a 
motorkerékpárnak: ez a titánium kipufogódob lézergravírozott 
Akrapovič logóval. Utcai használatra engedélyezett és megfelel 
az EURO4 kipufogógáz-szabványnak.

KÖZÉPÁLLVÁNY 
08M70-MJM-D60

Megkönnyíti a motorkerékpár tisztítását és a 
hátsó kerék karbantartását, illetve lehetővé 
teszi a biztonságosabb parkolást egyenetlen 
felületeken. 

KÜLTÉRI TAKARÓPONYVA 
(FELSZERELT HÁTSÓ/OLDALDOBOZOKKAL 
KOMPATIBILIS)
08P34-MCH-000 

Vízálló és szellőző anyagból készült, így a motorkerékpár 
letakart állapotban is száradhat, egyúttal védi a fényezést 
a káros UV-sugaraktól a kifakulással szemben. Kötéllel 
rögzíthető a szélben való lebegés megelőzésére, az alsó 
részén pedig két furat teszi lehetővé az U-zár könnyű 
felszerelését. Felszerelt hátsó doboz és/vagy oldaldobozok 
esetén is használható.

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS
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CSOMAGOK ADVENTURE CSOMAGOK LUGGAGE CSOMAGOK
TARTALOM 31 literes hátsó doboz 45 literes hátsó doboz 31 literes hátsó doboz 45 literes hátsó doboz

31 literes hátsó doboz • •
45 literes hátsó doboz • •
Oldaldoboz szett • • • •
LED első ködlámpák • •
Bukócső • •
Középállvány • • • •
SZÍNEK 31 literes hátsó doboz 45 literes hátsó doboz 31 literes hátsó doboz 45 literes hátsó doboz

Pearl Glare White 08HME-MJM-AD1531B 08HME-MJM-AD1545B 08HME-MJM-LU1531B 08HME-MJM-LU1545B

Matt Ballistic Black Metallic 08HME-MJM-AD1731A 08HME-MJM-AD1745A 08HME-MJM-LU1731A 08HME-MJM-LU1745A

Candy Prominence Red 08HME-MJM-AD1731B 08HME-MJM-AD1745B 08HME-MJM-LU1731B 08HME-MJM-LU1745C

Matt Ballistic Black Metallic Pearl Glare White Candy Prominence Red

KIEGÉSZÍTŐK

KIEGÉSZÍTŐK
CROSSRUNNER
VFR800X

CROSSRUNNER
VFR800X
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KIEGÉSZÍTŐK
X-ADV

PGM-FI

SWITCH
G

G-KAP-
CSOLÓ

DCT

PLRS

HECS3

SMK

LED

LED-VILÁGÍTÁS

HSTC

40,3 68kW 
6 250 1/min-nél

Nm 
4 750 1/min-nél

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY MAXIMÁLIS NYOMATÉK G-

mód

Mindenkinél szívósabb!
H

A 2019-es Gibraltári versenyen Renato Zocchi győzelemre vezet-
te X-ADV-jét a 600-950 köbcentis motorkerékpárok osztályában. 
Mindezt ezen a különösen embert próbáló, a Balti-tengertől az At-
lanti-óceánig húzódó, 7000 km-es ralin. A tapasztalt offroad pilóta 
nem csak osztályában szerezte meg a győztes pozíciót, de össze-
tettben is a 7. helyen végzett, megelőzve ezzel a kifejezetten a ver-
senyre épített dirt bike-okat és túra motorkerékpárokat. Ugyan az 
X-ADV-n is végeztek módosításokat a versenyre, pl. megnövelték 
a kerekek függőleges mozgástartományát, ill. megemelték a has-
magasságot, Zocchi megtartotta a lábtartólemezeket, és a DCT-vel 
szerelt motorkerékpárt murvás útfelület (Gravel) módban vezette. 
Ez újabb bizonyítéka annak, hogy az X-ADV mindenkinél szívósab-
ban dolgozik, hogy célba érjen.

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
X-ADV

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ 
TÁSKA
08L75-MJP-G51

Fekete nylon táska ezüstszínű, hímzett Honda szárny logóval a 
tetején és piros cipzárral. 15-ről 25 literesre nyitható. Állítható 
vállpánttal és fogantyúval rendelkezik.

DELUXE HÁTSÓ DOBOZ 
BELSŐ TÁSKA (45 L)
08L81-MCW-H60

Világosszürke táska fekete cipzárral és fekete Honda 
szárny logóval az első zseben. 21-ről 33 l-re nyitható, 
az első zsebben egy A4 méretű mappa is elfér. 
Állítható vállpánttal és fogantyúval.

EASY 35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-MKH-TB17

Alumínium hatású, 35 l-es hátsó doboz, melybe akár 1 zárt sisak mellett 
sok minden más is belefér. A teljes készlet tartalmazza az egykulcsos 
rendszert is, amellyel a hátsó doboz a motorkerékpár kulcsával nyitható/
zárható, ill. az utasülés-háttámlát. A felszereléshez szükség van a hátsó 
csomagtartóra, amely 2 színben, külön kapható.

HÁTSÓ TARTÓ
08L70-MKH-D00ZA – MATTE ALPHA SILVER METALLIC
08L70-MKH-D00ZB – MATTE BALLISTIC BLACK METALLIC
A 35 és 45 l-es hátsó dobozok felszereléséhez szükség van a hátsó 
csomagtartóra. Méretek: 235×275×22,5 mm.
2 színben kapható.

45 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-MKH-TB17ZK – MAT BULLET SILVER
08ESY-MKH-TB18ZU – GRAND PRIX RED
08ESY-MKH-TB18ZV – MAT PEARL GLARE WHITE
08ESY-MKH-TB19ZW – MAT MOONSTONE SILVER METALLIC
08ESY-MKH-TB19ZX – MAT ARMORED GREEN METALLIC
45 l-es hátsó doboz, melybe akár 2 darab zárt sisak, és sok minden más is belefér. A hátsó doboz 
az X-ADV fényezéséhez illő 5 különböző színben kapható. A teljes készlet tartalmazza az egykulcsos 
rendszert is, amellyel a hátsó doboz a motorkerékpár kulcsával nyitható/zárható.
A felszereléshez szükség van a hátsó csomagtartóra, amely 2 színben, külön kapható.
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LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
08ESY-MKH-FLK17

2 kiegészítő LED ködlámpa az összes szükséges alkatrésszel 
a bukócsőre való felszereléshez. A vezető jobban belátja 
az utat, és maga is könnyebben észrevehető a közlekedés 
többi résztvevője számára. A csomag tartalmazza az oldalsó 
bukócsövet is. 

BUKÓCSŐ
08P70-MKH-D00

Ezüst színű bukócsövünk védelmet biztosít 
a motorkerékpár burkolatelemeinek. A LED 
ködlámpák felszereléséhez elengedhetetlen.

LÉGTERELŐ SZETT
08ESY-MKH-DFL17

Elvezeti a légáramlatokat az X-ADV körül és javítja 
a motoros komfortérzetét a hosszú utakon.

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-MKH-HGA17

Vékony és teljesen integrált a másik vezérlőkapcsolóba. 
Ez a markolatfűtés a bal kormányszáron található 
5 állású kapcsolóval vezérelhető. 

LÁBSZÁR LÉGTERELŐ
08R70-MKH-D00

Bal és jobb oldali poliuretán légterelők, melyek illeszkednek az oldal-
borításhoz, és kiterjesztik a szél elleni védelmet a vezető lábaira is. 

KÉZVÉDŐ*
08TUC-COV-GRIP

Ezek a speciális kialakítású kézvédők anélkül 
tartják melegen és szárazon kezeit, hogy le kellene 

mondania X-ADV-je elegáns megjelenéséről.
• Neoprén külső bevonat

• Szintetikus szőrmeréteg a kézfej felől belül
• Merev nyílás elasztikus, szélálló állítóval

• Megfelel az Eredeti X-ADV kézvédőknek

LÁBFEJ LÉGTERELŐ
08R72-MKH-D00

A poliuretán lábfej légterelő készlet még jobban óvja 
lábait a menetszéllel szemben.

LÁBSZÁRVÉDŐ*
08TUC-LEG-17

Speciális kialakítású lábszárvédő szabadalmaztatott 
felfújható rendszerrel, amely megakadályozza, hogy 

nagy sebességnél csapkodjanak a végei.
3 rétegű, beleértve egy vastag bélelt réteget a téli 

motorozáshoz, amely nyáron levehető
• Nem karcoló, neoprén betétek, melyekkel jobban 

rögzíthető a karosszériához, és megelőzhető a 
kidörzsölődés

• Lopásgátló gyűrű
• Nagy méretű tárolózseb

• Ülésborítás
• Fényvisszaverő szélek és díszítések 
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KIEGÉSZÍTŐK
X-ADV

FELLÉPŐ SZETT
08F70-MKH-D00

Bal és jobb oldali fellépők X-ADV logóval.

TERMIGNONI KIPUFOGÓDOB
08F99-MKH-900

A kipufogó alapja rozsdamentes acél, a külső hüvely titánium,  
a végzáró elem pedig karbon. Utcai használatra engedélyezett.

AKRAPOVIČ KIPUFOGÓDOB
08F88-MKH-900

A kipufogódob alapja rozsdamentes acél. A külső hüvely titániumból készült, és mind a 
végzáró elem, mind a védőlemez karbonból vannak. Utcai használatra engedélyezett.

AVERTO RIASZTÓ SZETT
08E70-MGH-640

Ez a kompakt riasztó 118 db-es szirénával, mozgás- és 
rázkódás-érzékelővel, valamint 8 fokozatban állítható 
érzékenységgel különleges védelmet garantál. A 
belső tartalék akkumulátor és a kisfogyasztású alvó 
üzemmód garantálják az akkumulátor lemerülés elleni 
védelmét. Csak a következőkkel együtt használható: 
– Riasztó beszerelő szett (08E70-MKH-D20)* 
– Mágneskapcsoló (08E70-MCS-G40)* 
*Külön kapható

RIASZTÓ BESZERELŐ 
SZETT

08E70-MKH-D20

Az Averto riasztó felszereléséhez szükséges 
csatlakozó külön kapható.

RIASZTÓ-MÁGNESKAPCSOLÓ
08E70-MCS-G40

Lehetővé teszi a hátsó ülés levételét anélkül, hogy az 
Averto riasztórendszer bekapcsolna.

SPYBALL RIASZTÓ SZETT
08E50-EWN-800E

Rázkódásérzékelő riasztórendszer. 
Figyelem: a rendszer nem kompatibilis a 

mágneskapcsolóval. 
Használatához szükséges:  

08E70-MKH-D20*
Külön kapható. 

U-ZÁR
08M53-MFL-800

U-zár biztonsági  
zárhengerrel: 105 × 245 mm

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS



41

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

CSOMAGOK
TÚRA 

CSOMAG
TRAVEL 

CSOMAG
CITY 

CSOMAG
COMFORT 
CSOMAG

TARTALOM 35 literes hátsó doboz 45 literes hátsó doboz 35 literes hátsó doboz 45 literes hátsó doboz

35 literes hátsó doboz szett • •
45 literes hátsó doboz szett • •
35 literes hátsó doboz belső táska •
Deluxe hátsó doboz belső táska (45 l) •
LED ködfényszóró szett • • • • •
Bukócső • • • • • •
Markolatfűtés szett • • • • • •
Lábszár légterelő • •
Lábfej légterelő • • •
SZÍNEK 35 literes hátsó doboz 45 literes hátsó doboz 35 literes hátsó doboz 45 literes hátsó doboz 08HME-MKH-CITY17 08HME-MKH-CO17

Ezüstszínű hátsó tartó (NH-B73M) 08HME-MKH-TOZA 08HME-MKH-TR17ZA

Fekete hátsó tartó (NH-A86M) 08HME-MKH-TOZB 08HME-MKH-TR17ZB

Matt Armored Green Metallic
fekete hátsó tartóval (G-208)

08HME-MKH-TO19ZX 08HME-MKH-TR19ZX

Mat Moonstone Metallic Silver ezüst-
színű hátsó tartóval (NH-378C)

08HME-MKH-TO19ZW 08HME-MKH-TR19ZW

Mat Bullet Silver ezüstszínű hátsó 
tartóval (NH-389M)

08HME-MKH-TOZK 08HME-MKH-TR17ZK

Mat Pearl Glare White fekete hátsó 
tartóval (NH-B54P)

08HME-MKH-TO18ZV 08HME-MKH-TR18ZV

Grand Prix Red fekete  
hátsó tartóval (R-380)

08HME-MKH-TO18ZU 08HME-MKH-TR18ZU

Mat Armored Green Metallic Mat Moonstone Silver 
Metallic

Grand Prix Red Mat Bullet Silver Mat Pearl Glare White
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KIEGÉSZÍTŐK
NC750X

A Duplakuplungos sebességváltó 2010-ben, a Honda VFR 1200-
zal debütált a motorkerékpárok világában. Jelenleg már a 3. 
generációnál tart, és a méretét annyira lecsökkentették, hogy 
közepes lökettérfogatú motoroknál is alkalmazható legyen. A DCT 
teljesen különbözik a legtöbb robogóban alkalmazott hajtószíjas 
sebességváltótól: felépítését tekintve egy hagyományos 6 
fokozatú sebességváltó, mégis, a sebességváltás elektronikusan 
vezérelt. Élvezze a hagyományos sebességváltó nyújtotta 
szabadságot, és az automata nyújtotta kényelmet!

PGM-FI

HSTC

DCT

HECS3

SDBV

LED

LED-VILÁGÍTÁS

745cm3, soros, 
kéthengeres

MOTOR
ÜZEMANYAG- 
FOGYASZTÁS

3,5 1
SISAK 
TÁROLÓHELY

 l/100 km

Valóban szüksége van a bal oldali karra,  
hogy élvezze a motorozást?H

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
NC750X

45 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
SZETT
08ESY-MKA-TB45

45 l-es hátsó doboz, melybe akár 2 darab zárt sisak, 
és sok minden más is belefér. 

A teljes készlet tartalmazza az egykulcsos rendszert 
is, amellyel a hátsó doboz a motorkerékpár 
kulcsával nyitható/zárható, ill. egy masszív, csavarral 
rögzített tartót. 

A fedél szálcsiszolt alumínium megjelenésű 
panelekkel rendelkezik.

Megjegyzés: a készlet nem tartalmazza a háttámlát.

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA (35 L)
08L09-MGS-D30

Fekete nylon táska ezüst Honda szárny logóval az első zseben. 15-ről 25 literesre nyitható. Az első zsebben egy A4 
méretű mappa is elfér. Állítható vállpánttal és fogantyúval rendelkezik. 

HÁTTÁMLA A 45 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZHOZ
08P60-MBT-801

Kiegészítő felső háttámla, az utas még nagyobb kényelme 
érdekében.

DELUXE HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ 
TÁSKA (45 L)
08L81-MCW-H60

Világosszürke táska fekete cipzárral és fekete Honda szárny 
logóval az első zseben. 21-ről 33 l-re nyitható, az első zsebben 
egy A4 méretű mappa is elfér. Állítható vállpánttal és fogantyúval.

29 LITERES OLDALDOBOZ SZETT
08ESY-MKA-P29

Speciális tervezésűek, aerodinamikusak és szervesen illeszkednek az NC750X-hez. Ezek a 29 literes oldaldobozok 
a motorkerékpár kulcsával nyithatók/zárhatók. Különleges jellemzőjük a szálcsiszolt alumínium hatású dobozfedél-
panelek. A hátsó tartóval kell kombinálni (08L70-MKA-D80/külön kapható).
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OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA
08L79-MGS-J30

Két darabból álló, halványszürke, erős nylon anyagból készült oldaldoboz belső táska szett. 
Mindkettő 16 literes, és első zsebbel rendelkezik. Fogantyú és vállpánt segít a hordozásban. 
Fekete hímzett Honda szárny logó az első zseben.

HÁTSÓ TARTÓ (35 ÉS 45 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZOKHOZ)
08L70-MKA-D80

Hátsó tartó, amely a 35 és 45 literes hátsó dobozok és/vagy oldaldobozok 
felszereléséhez szükséges. Megjegyzés: a 39 és 48 literes dobozok rögzítéséhez 
nem alkalmas.

HÁTSÓ TARTÓ (39 ÉS 48 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZOKHOZ)
08L00-MKA-RTB

Hátsó tartó, amely a 39 és 48 literes hátsó dobozok és/vagy oldaldobozok 
felszereléséhez szükséges. Megjegyzés: a 35 és 45 literes dobozok 
rögzítéséhez nem alkalmas.
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KIEGÉSZÍTŐK
NC750X

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-MKA-DCT16 (DCT)
08ESY-MKA-MT16 (MT)

Rendkívül vékony markolatfűtés beépített szabályzókapcsolóval. Megnöveli a vezető kényelemér-
zetét és jól illeszkedik a motorkerékpár dizájnjához. 5 különböző fűtési fokozatba állítható. A 
fűtés a kezeknek a hideg által leginkább érintett területére irányítható. Egy integrált áramkör 
védi az akkumulátort a lemerüléstől. A csomag tartalmazza a speciális hőálló ragasztót.

Csak a következőkkel együtt használható:
– Relékészlet (08A70-MGS-D30)*
– Segédvezeték-köteg (08A70-MJL-D30)*
*Külön kapható. 

BUKÓCSŐ
08P71-MKA-D80

Két funkciót lát el: védi a motorkerékpár burkolatelemeit és 
tartókonzolként szolgál a LED ködfényszórók felszereléséhez.

LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
08ESY-MKA-FOG

2 kiegészítő LED ködfényszóró az oldalsó bukócsőre (a szett tartalmazza) 
való felszereléshez. A vezető jobban belátja az utat, és maga is könnyebben 
észrevehető a közlekedés többi résztvevője számára.
Csak a következőkkel együtt használható:
– Relékészlet (08A70-MGS-D30)*
– Segédvezeték-köteg (08A70-MJL-D30)*
*Külön kapható.

12 V CSATLAKOZÓ
08E70-MKA-D80

12 V DC csatlakozó, mellyel elektromos eszközeit közvetlenül 
a motorkerékpárról működtetheti vagy töltheti. 
Csak a következőkkel együtt használható:
– Relékészlet (08A70-MGS-D30)*
– Segédvezeték-köteg (08A70-MJL-D30)*
*Külön kapható. 

KÉZVÉDŐ
08P70-MKA-D80

A kézvédők óvják a vezető kezeit a széltől és esőtől, 
ezzel is növelve a komfortérzetet.

RELÉKÉSZLET
08A70-MGS-D30

Erre a készletre bizonyos elektromos kiegészítők 
beszereléséhez van szükség.

KIEGÉSZÍTŐ VEZETÉKKÖTEG
08A70-MJL-D30

Erre a készletre bizonyos elektromos kiegészítők 
beszereléséhez van szükség.
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AKRAPOVIČ TITANIUM SLIP-ON 
KIPUFOGÓDOB
08F88-MKA-900

Nagyszerűen mutat, és megnövelt teljesítményt nyújt ez, az utcai használatra 
engedélyezett Slip-on kipufogódob, mely lézergravírozott Akrapovič logóval 
is rendelkezik, és megfelel a kipufogórendszerek utcai zajszintjére vonatkozó 
összes szabályozásnak. 

DCT LÁBVÁLTÓ SZETT
08U70-MGS-D51

Bal lábbal működtethető lábváltó pedál. 
A könnyű beszerelés érdekében előre összeállított mechanikus és elektromos 
készletekkel.

KÖZÉPÁLLVÁNY 
08M70-MGS-D30

Megkönnyíti a motorkerékpár tisztítását és a hátsó kerék karbantartását, 
továbbá biztonságosabb parkolást tesz lehetővé az egyenetlen felületeken.

U-ZÁR 123/217 
08M53-MEE-800

U-zár biztonsági zárhengerrel.

BIZTONSÁG ÉS 
KARBANTARTÁS
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KIEGÉSZÍTŐK
NC750X

CSOMAGOK
TRAVEL 

CSOMAG
ADVENTURE 

CSOMAG*
COMFORT 
CSOMAG

LUGGAGE 
CSOMAG*

TOURING 
CSOMAG

TARTALOM
08HME-MKA-

TR16DCT
08HME-MKA- 

TR16MT
08HME-MKA- 

AD16
08HME-MKA-

CO16DCT
08HME-MKA- 

CO16MT
08HME-MKA- 

LU16
08HME-MKA- 

TO16DCT
08HME-MKA- 

TO16MT

45 literes hátsó doboz szett • • • • • •
29 literes oldaldoboz szett • • • • • •
LED ködfényszóró szett • • •
Bukócső • • • • •
Kézvédő • • • • •
Markolatfűtés szett - DCT • • •
Markolatfűtés szett - MT • • •
12 V csatlakozó • • • •
Középállvány • • • • • • •

* DCT- és MT-modellekkel is kompatibilis

CROSSRUNNER
NC750X

Graphite Black Candy Chromosphere Red Glint Wave Blue Metallic Pearl Glare White
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KIEGÉSZÍTŐK
CB500X

A Honda által szabadalmaztatott egycsöves hátsó lengéscsil-
lapító rendszerrel először 1981-ben találkoztak a motokrossz 
szerelmesei, azóta sok szériagyártású modellen, mint például 
a CB500X-en is, alkalmazzuk, csakúgy mint a MotoGP-ben ver-
senyző RC213V-n.

PGM-FI

ABS

EURO4
EURO 4

PLRS

HECS3

HISS

LED

LED-VILÁGÍTÁS

471 810cm3, soros,  
kéthengeres litermm

MOTOR
ÜLÉS-
MAGASSÁG

ÜZEMANYAG-
TARTÁLY

17,5

Pro-link: a motokrossztól a MotoGP  
versenypályákigH

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
500X

HÁTSÓ TARTÓ
08L71-MGZ-D80ZA

Masszív hátsó tartó beépített kapaszkodóval.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
08ESY-MJX-TBWK

35 literes hátsó doboz, melyet a CB500X kulcsával nyithat és 
zárhat. Ez a szett tartalmazza a doboz felszereléséhez szük-
séges hátsó tartót és az alapot, továbbá a kulcsrendszert is.

TANKTÁSKA SZETT
08ESY-MKP-TKB19B

Kisméretű táska, mely kifejezetten a CB500X tankjához készült. A táska 
két mágneses szárnnyal és két levehető pánttal rendelkezik. A készlet 
tartalmaz 2 db csavarból, távtartóból és alátétből álló készletet és 2 önta-
padó védőfóliát, mely védi a tankot a karcolásoktól. Űrtartalom: 3 liter.

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA (35 L)
08L09-MGS-D30

Fekete nylon táska ezüst Honda szárny logóval az első zseben.  
15-ről 25 literesre nyitható. Az első zsebben egy A4 méretű mappa is elfér. 
Állítható vállpánttal és fogantyúval rendelkezik.

MŰANYAG OLDALDOBOZ SZETT
08L70-MGZ-D80

Két, aerodinamikus kialakítású oldaldobozból álló szett, melyet 
úgy terveztünk, hogy a CB500X-szel egybeépítettnek tűnjön.

HÁTSÓÜLÉS-TÁSKA RÖGZÍTŐKKEL
08L73-MKJ-D00

Egyszerű és funkcionális hátsóülés-táska, melyet kifejezetten a hátsó 
ülés elkeskenyedő formájához terveztek. A szettben található rögzítőkkel 
könnyen és stabilan felszerelhető. 15 literes űrtartalom, amely 22 literes-
re nyitható. Eső elleni védőhuzattal. 
Méretei mm-ben (Sz × H × M): 355 × 365 × 243

HÁTSÓ ÉS OLDALDOBOZTARTÓ
08L70-MKP-H80ZA

Robusztus rögzítőrendszer a műanyag oldaldoboz szett 
számára.
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KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
08ESY-MKP-FOG19

2 kiegészítő LED ködfényszóró az összes szükséges alkatrésszel 
a szintén a szettben található oldalsó bukócsőre való felszereléshez. 
A vezető jobban belátja az utat, és maga is könnyebben észrevehető 
a közlekedés többi résztvevője számára.

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-MKP-HG19

Rendkívül vékony, fűthető markolat, amely a markolat teljes kerületén kellemes meleget 
biztosít. A maximális kényelem érdekében integrált vezérléssel, amely tökéletesen belesimul 
a motorkerékpár dizájnjába. A fűtés intenzitása 3 fokozatban állítható; az akkumulátort egy 
integrált áramkör védi a lemerüléstől. A fűtés a kezeknek a hideg által leginkább érintett 
területére irányítható. A vezetékkészlet és a speciális hőálló ragasztó szintén a készlet részei.

12 V CSATLAKOZÓ
08U70-MKP-D80

12 V-os elektromos csatlakozóaljzat elektromos eszközeinek közvetlenül a 
motorkerékpáron való működtetéséhez vagy töltéséhez.

FÜSTSZÍNŰ SZÉLVÉDŐ
08R70-MKP-J80

Füstszínű szélvédő a nagyobb kényelem 
és a sportosabb megjelenés érdekében. 
Mérete és formája megegyezik a standard 
szélvédőével.

KÉZVÉDŐ
08P70-MJW-J80

A kézvédők óvják a vezető kezeit a széltől 
és esőtől, ezzel is növelve a komfortérzetet. 
Hozzájárulnak továbbá a CB500X túra-
megjelenéséhez.

LÉGTERELŐKÉSZLET
08R71-MKP-J80

Bal és jobb oldali, fekete színű légterelőkből álló szett, mely óvja lábait a széltől.
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VÉDELEM

KIEGÉSZÍTŐK
500X

OLDALSÓ BUKÓCSŐ
08P72-MKP-J80ZA

Növeli a motorkerékpár karosszériájának védelmét és rögzítést 
biztosít a (külön kapható) első ködfényszóróknak.

TANKVÉDŐ
08P70-MGH-J20

Megvédi a tankot a karcolásoktól.

KÖZÉPÁLLVÁNY 
08M70-MKP-J80

Megkönnyíti a motorkerékpár tisztítását és a hátsó kerék 
karbantartását, továbbá biztonságosabb parkolást tesz 
lehetővé az egyenetlen felületeken.

HONDA OPTIMATE 3
08M51-EWA-601E
Bármely típusú 12 V-os ólomsavas akkumulátorhoz használható, melynek 
névleges kapacitása 3-50 Ah. Rendkívül elhanyagolt, akár 2 V töltöttségű 
akkumulátorok esetén is hatékony. Nem áll fenn a túltöltés kockázata. 
A járműelektronikai rendszerek védelme biztosított.

XL KÜLTÉRI MOTORKERÉKPÁR TAKARÓ
08P34-BC2-801
UV-védelmet nyújt a fényezésnek. Vízálló, szellőző anyagból készül, melynek 
köszönhetően a motorkerékpár letakart állapotban is szárad. Az alsó kötéllel rögzíthető a 
takaró. Elöl két furat teszi lehetővé az U-zár könnyű felszerelését. Nem alkalmas felszerelt 
hátsó és/vagy oldaldobozokkal rendelkező motorkerékpárokhoz.

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

Mat Gunpowder Black Metallic Pearl Metalloid White Grand Prix Red

CSOMAGOK COMFORT
TARTALOM 08HME-MKP-CX19

Kézvédő •
Légterelők •
Markolatfűtés •
12 V csatlakozó •
Középállvány •

500X
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A Honda számos innovatív technológiát fejlesztett ki és alkalmaz a 

motorkerékpárjaiban annak érdekében, hogy Ön és az Önt körülvevő 

világ a lehető legjobbat kapja.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ FÉKRENDSZER
A keréksebességet felügyelve csökkenti a féknyomást, ezzel 
megakadályozza, hogy a kerekek blokkoljanak. 

HONDA VÁLASZTHATÓ NYOMATÉK-SZABÁLYOZÁS
Ha a Honda választható nyomaték-szabályozó (HSTC) rendszer a hátsó 
kerék tapadásának hirtelen csökkenését észleli, csökkenti a kerékre jutó 
nyomatékot, hogy a gumiabroncs visszanyerhesse a tapadást.

EURO4
EURO 4
Megfelel az EURO 4 károsanyag-kibocsátási előírásoknak. LED

LED VILÁGÍTÁS
Fényesebb és sokkal energiahatékonyabb mint a hagyományos izzók. 
Időkésleltetés nélküli világítást és hosszabb élettartamot nyújt.

SWITCH
G

G-KAPCSOLÓ
A G-mód, amely egy a műszerfalon található gombbal kapcsolható be, 
úgy javítja a tapadást és a motorkerékpár feletti uralmat, hogy csökkenti 
a kuplung csúszását a sebességfokozat-váltáskor.

INTELLIGENS KULCS
Ez az innovatív technológia egyszerre javítja a kényelmet és a 
biztonságot. Mindaddig, amíg a kulcs a zsebében vagy táskájában van, 
egy gombnyomással felnyithatja az ülést vagy beindíthatja a motort.

BUKÓSISAK-TÁROLÓHELY
Egy zárt sisaknak elegendő, nagy tárolóhely. 

PROGRAMOZOTT ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉS 
(PGMFI) 
Komputerizált rendszer, amely minden körülmények között erős és jól 
reagáló teljesítményt nyújt.

HONDA EVOLUTIONAL  
KATALIZÁTOR-RENDSZER 
Az oxigénérzékelő rendszer optimális levegő/üzemanyag 
keverékarányt tart fenn, hogy a kipufogógázban található károsanyagok 
katalizálását a leghatékonyabban végezhesse el.

SHOWA DUAL BENDING VALVE TELESZKÓP 
A Showa teleszkópvillák azáltal javítják a menetkényelmet és 
a kezelhetőséget, hogy a körülményeknek megfelelő húzó- és 
határozottabb nyomófokozati futóműcsillapítást nyújtanak.

HONDA IMMOBILIZER RENDSZER (HISS)
A motorkerékpár csak az eredeti, kódolt kulccsal indítható, ezzel is 
hatékonyan védve azt a lopástól.

PRO-LINK® HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS
A monoshock hátsó felfüggesztés egy háromszögalakú rudazatot 
használ, hogy a hátsó lengőkar mozgásának teljes tartományában 
progresszíven növelje a lengéscsillapító erőt.

HONDA MULTI-ACTION RENDSZER
A patronos típusú első villa és hátsó lengéscsillapító a megfelelő 
csillapítás és precíz kezelhetőség magabiztos egyensúlyát nyújtja.

ALUMÍNIUM VÁZ 
Az acél tömegének csupán egyharmada; az alumínium váz nemcsak 
könnyebb, de merevebb is, hiszen minden másodperc számít.

ELEKTROMOS MOTORINDÍTÁS
A motorkerékpár berúgókarral való indítása helyett
az elektromos motorindítás sokkal egyszerűbb és kényelmesebb.

TWS VEZETÉSI MÓD VÁLASZTÓ RENDSZER
3 különböző vezetési módot biztosít: az 1. mód standard
ECU beállításokat biztosít, a 2. mód egyenletesebb fojtószelep-
szabályozást nyújt, a 3. mód pedig agresszívebb teljesítményt szállít.

HONDA 
TECHNOLÓGIA
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HONDA DCT
DUPLA-KUPLUNGOS 
SEBESSÉGVÁLTÓ

DCT-VEL ELÉRHETŐ ADVENTURE MOTOROK

2 AUTOMATA MÓD
S -Sport- a sportosabb vezetési stílus érdekében.

D -Drive- a nyugodt, városi és autópályán való motorozáshoz.

1 KÉZI KAPCSOLÁSÚ SEBESSÉGVÁLTÁS MÓD
MT - sebességváltás a bal kormányszáron található 

kapcsolóval.

G-KAPCSOLÓ*
Javítja a hátsó kerék tapadását terepen való motorozáskor.

*Csak az Africa Twin-hez és X-ADV-hez kapható.

SZABADSÁG
Nem kell foglalkoznia a kuplungkarral és 
a sebeségváltó-pedállal az egyenletes 
és akadálymentes sebességváltáshoz.

Az automata és manuális móddal bármely 
vezetési körülményhez igazodhat. 
Küszöbölje ki a váltás sokkot, mint egy 
profi motoros!

KONTROLL

NC750XVFR1200X AFRICA TWIN X-ADVAFRICA TWIN 
ADVENTURE 

SPORTS

A DCT egy automata kuplung- és váltórendszer, amely 

egy kézi kapcsolású sebességváltó nyújtotta közvetlen 

gyorsulás érzését egy automata könnyű kezelhetőségé-

vel párosítja. A DCT lehetővé teszi a vezetőnek, hogy a sebesség-

váltás helyett a gyorsulásra, kanyarodásra és fékezésre koncentrál-

hasson. Ez növeli a vezető magabiztosságát és kontrollját. A DCT 

technológia még magasabb szintre emeli a motorozás örömét és a 

motorkerékpár feletti uralmat.
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Az Africa Twint kalandokhoz terveztük. A Honda 
 Adventure Roads eseménysorozatot pedig az Africa Twin 
tulajdonosok számára hoztuk létre, hogy a túrán végig-
motorozva felfedezhessék saját és motorkerékpárjuk 
képességeit, és az élmények egy teljesen új szintjét ta-
pasztalják meg.

Először 30 motoros hódította meg Skandináviát: az eposzba illő 

túra a norvégiai Oslótól Nordkappig tartott. Majd 2019-ben a le-

nyűgöző Dél-Afrika szolgáltatta a hátteret, és a fenséges, ugyan-

akkor kihívásokkal teli terepet, amelyre az Africa Twin született.

Tervezés alatt áll a következő Honda Adventure Roads. Ha te-

hát egy elképesztő és felejthetetlen élményre vágyik, illetve arra, 

hogy lehetősége nyíljon megtapasztalni mire képes Ön és Africa 

Twinje valójában, jelentkezzen! Itt lehetősége lesz tanulni a HRC 

túravezető, profi raliversenyzőitől, miközben hasonló érdeklődé-

sűek társaságát élvezheti.

WWW.HONDAADVENTUREROADS.COM

Látogasson el az alábbi weboldalra és regisztráljon. Figyelje a hí-

reket és álljon készen rá, hogy részt vegyen a Honda Adventure 

Roads következő fejezetének megírásában!

HONDA
ADVENTURE 
ROADS.
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A prospektusban szereplő konkrét részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy szállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció 
megváltoztatására, ideértve a színeket is, értesítés vagy értesítés nélkül, oly módon melyet megfelelőnek ítélnek. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. 
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. Kérjük, a kiadványban bemutatott 
termékek pontos műszaki jellemzőiről Honda márkakereskedőjénél érdeklődjön. A prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a 
vállalat részéről. Az értékesítést a kereskedők végzik. Mivel a tájékoztatóanyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban 
időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen 
átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a 
kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik. Kérjük, a további információk és specifikációk tekintetében tájékozódjon márkakereskedőjénél. Felhívjuk figyelmét, 
hogy a megadott üzemanyag-fogyasztási adatok a Honda által, a WMTC standard tesztkörülményei között végzett mérések eredményei. A teszteket a jármű, kiegészítő 
felszereltségek nélküli, alapváltozatával próbapadon végzik; a járműben csak a vezető ül. Az aktuális üzemanyag-fogyasztás a vezetés módjától, a gépjármű műszaki 
állapotától, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncsnyomástól, a plusz felszereltségektől, a poggyászok mennyiségétől, a vezető és az utas tömegétől és egyéb 
tényezőktől függően ettől eltérhet. A fentiek alapján ezennel elfogadja, hogy bármely vásárlás megtétele, vagy bármilyen üzleti tranzakcióba bocsátkozás függetlenül attól, 

hogy a fizetés megtörtént-e teljes mértékben a saját tapasztalatára vagy döntésére van bízva.

VEZESSEN STÍLUSOSAN Olvassa el alaposan a kezelési útmutatót. Ismerkedjen meg a járművel és annak képességeivel. Az odafigyelés segít a megelőzésben. Kövesse 
figyelemmel a többi közlekedő mozgását. Időben fékezzen. Mindig viseljen bukósisakot és jó állapotú felszerelést, szellemileg és testileg is felkészülten vezessen és SOHA 
NE vezessen alkoholfogyasztás után! A jó vezetési képességekről és udvariasságról ismerszik meg a képzett és stílusos motoros. A Honda egyetért azzal a törvénnyel, 
hogy minden bukósisak plexinek meg kell felelnie a BS 4110 szabványnak. Azon plexiket, melyek a látható fény kevesebb mint 50%-át engedik át, tilos közúton használni.

Honda Motor Europe Limited – Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

www.honda.hu

A Honda felelősséggel szerzi 
be a papírt az EU-ban működő 
gyártóktól.

Kérem, ne dobjon a szemetesbe!
Adjon tovább egy ismerősének 
vagy adjon le újrahasznosításra.


